
ATA Nº 145/11 DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2011.

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2011, às 19h06min,  sob a 
Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 
38ª Reunião Ordinária do 3º ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Vereadores de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos, após leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, 
na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Ordinária n° 144/2011.  PRESIDENTE 
encerrada a discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 144/2011 a qual foi 
aprovada  com  ausência  do  Vereador  Izaque.  Justifica  a  ausência  do 
Vereador Izaque, que está em viagem. Solicita à Secretária que proceda 
à leitura das correspondências. 

2. ENTRADA NA CASA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei  n°  50/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo 
Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação. 
VEREADOR JOAREZ solicita dispensa da leitura de todos os projetos 
que estão entrando na Casa.  PRESIDENTE  coloca em deliberação o 
requerimento  do  Vereador  Joarez,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  da  ementa  do  Projeto  de  Lei   n° 
50/2011. Após, distribui o referido projeto às Comissões Permanentes, 
em regime de urgência.  Solicita à Secretária que proceda à leitura da 
ementa do Projeto de Lei n° 51/2011 oriundo do Executivo, que altera a 
Lei Municipal n° 116/2002, e dá outras providências.  Após, distribui o 
referido projeto às Comissões Permanentes,  em regime de urgência. 
Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei  n° 52/2011, 
oriundo  do  Executivo,  que autoriza  o  Executivo  Municipal  conceder 
abono  natalino  pecuniário  aos  servidores  públicos  municipais,  e  dá 
outras  providências.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes,  em  regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei   n° 54/2011, oriundo do Executivo, 
que  altera  a  Lei  Municipal  n°  210/2003,  e  dá  outras  providências. 
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Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões  Permanentes,  em 
regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
projeto  de  Lei  n°  55/2011,  oriundo  do  Executivo,  que  autoriza  o 
Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional  suplementar  por  anulação 
de  dotação.  Após,  distribui  o  referido  projeto  às  Comissões 
Permanentes,  em  regime  de  urgência.  Solicita  à  Secretária  que 
proceda à leitura do Projeto de Lei  n° 53/2011, oriundo do Legislativo, 
que denomina nome de via pública: “Rua Albacora”.  Após, distribui o 
referido projeto às Comissões Permanentes, em regime ordinário.

3. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita  à Secretária que proceda à leitura da  Emenda 
Supressiva  n°  01/2011,  que suprime  o  art.  2°  do  Projeto  de  Lei  n°. 
38/2011, que altera a Lei  Municipal  n° 140/2011, que dispõe sobre o 
comércio temporário. VEREADOR JOAREZ solicita que se faça leitura 
e votação em bloco das emendas ao Projeto de Lei n° 40/2011,  Projeto 
de Lei  n° 41/2011 e Projeto de Lei  n° 42/2011.  PRESIDENTE coloca 
em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Joarez,  o  qual  foi 
aprovado.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  da  Emenda 
Supressiva  n°  01/2011  ao  PLL n°.  38/11.  Em  discussão  a  Emenda. 
VEREADOR MARCELO comenta que a supressão do art. 2°, que trata 
do parágrafo 5°, foi um consenso de todos os vereadores. Lembra que 
antes do parágrafo 5° ser suprimido foi lançado um informativo da CDL 
dizendo que o Vereador Marcelo se manifestou contrário. Diz que seria 
justo que a CDL lançasse outro informativo dizendo que a supressão 
do  paragrafo  5°  não  teve  o  voto  contrário  somente  do  Vereador 
Marcelo e sim de todos os vereadores. Diz que naquele momento sua 
preocupação  era  com  os  impactos  que  seriam  gerados  junto  à 
fiscalização  do  Município.  PRESIDENTE encerrada  a  discussão.  Em 
única votação a Emenda Supressiva n° 01/2011 ao  Projeto de Lei n°. 
38/2011,  a  qual  foi  aprovada,  com  ausência  do  Vereador  Izaque. 
Solicita  à Secretária que proceda à leitura da  Emenda Modificativa n° 
02/2011,  que  modifica  o  art.  3°  do  Projeto  de  Lei  n°.  38/2011.  Em 
discussão  a  emenda.  Encerrada  a  discussão.  Em  única  votação  a 
Emenda  Modificativa n° 02/2011 ao Projeto de Lei n°. 38/2011, a qual 
foi aprovada,  com ausência do Vereador Izaque. Solicita  à Secretária 
que  proceda à  leitura  das  seguintes  emendas  ao  Projeto  de  Lei  n°. 
40/2011,  que  estima  a  receita  e  fixa  despesa  para  o  exercício 
financeiro de 2012: Emenda Modificativa n° 01/2011, que  modifica  no 
quadro de detalhamento da despesa os valores do projeto/atividade n° 
2055,  Emenda  Modificativa  n°  02/2011,  que  modifica  no  quadro  de 
detalhamento  da  despesa  os  valores  do  projeto/atividade  n°  2175, 
Emenda  Modificativa  n°  03/2011,  que  modifica no  quadro  de 
detalhamento  da  despesa  os  valores  do  projeto/atividade  n°  1054, 
Emenda  Modificativa  n°  04/2011,  que  modifica  no  quadro  de 
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detalhamento  da  despesa  os  valores  do  projeto/atividade  n°  2002, 
Emenda  Modificativa  n°  05/2011,  que  modifica  no  quadro  de 
detalhamento  da  despesa  os  valores  do  projeto/atividade  n°  2043, 
Emenda Aditiva n° 06/2011, que adiciona no quadro de detalhamento 
da  despesa  os  valores  do  projeto/atividade  n°  2039,  Emenda 
Modificativa n° 07/2011, que modifica no quadro de detalhamento da 
despesa os valores do projeto/atividade n° 2004, Emenda Modificativa 
n°  08/2011,  que modifica no quadro de detalhamento da despesa os 
valores do projeto/atividade n° 2007, Emenda Aditiva n° 09/2011, que 
adiciona  no  quadro  de  detalhamento  da  despesa  os  valores  do 
projeto/atividade n° 1046, e Emenda Aditiva n° 10/2011, que adiciona 
no quadro de detalhamento da despesa os valores do projeto/atividade 
n° 2002. Em discussão as dez emendas. Encerrada a discussão. Em 
única votação a Emenda Modificativa n° 01/2011, Emenda Modificativa 
n° 02/2011, Emenda Modificativa n° 03/2011, Emenda Modificativa n° 
04/2011,  Emenda Modificativa n° 05/2011,  Emenda Aditiva n° 06/2011, 
Emenda  Modificativa  n°  07/2011,  Emenda  Modificativa  n°  08/2011, 
Emenda Aditiva  n°  09/2011 e  Emenda Aditiva  n°  10/2011,  todas ao 
Projeto de Lei n° 40/2011, as quais foram aprovadas, com ausência do 
Vereador  Izaque.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  das 
seguintes  emendas  ao  Projeto  de  Lei  n°  41/2011,  que  altera  a  Lei 
Municipal n° 229/2009, que dispõe sobre o PPA 2010 a 2013: Emenda 
Modificativa n° 01/2011 que modifica o art. 2° do referido projeto de Lei, 
Emenda Aditiva n° 02/2011 que adiciona o art. 3°, Emenda Aditiva n° 
03/2011 que adiciona o art. 4°, Emenda Aditiva n° 04/2011 que adiciona 
o art.  5°, Emenda Aditiva n° 05/2011 que adiciona o art.  6°, Emenda 
Aditiva n° 06/2011 que adiciona o art.  7°, Emenda Aditiva n° 07/2011 
que adiciona o art. 8°, Emenda Aditiva n° 08/2011 que adiciona o art. 
9°, Emenda Aditiva n° 09/2011 que adiciona o art.10, e Emenda Aditiva 
n°  10/2011  que  adiciona  o  art.  11.  Em  discussão  as  dez  emendas. 
Encerrada a discussão. Em votação a Emenda Modificativa n° 01/2011, 
Emenda  Aditiva  n°  02/2011,  Emenda  Aditiva  n°  03/2011,  Emenda 
Aditiva  n°  04/2011,  Emenda  Aditiva  n°  05/2011,  Emenda  Aditiva  n° 
06/2011,  Emenda  Aditiva  n°  07/2011,  Emenda  Aditiva  n°  08/2011, 
Emenda  Aditiva  n°  09/2011  e  Emenda  Aditiva  n°  10/2011,  todas  ao 
Projeto de Lei n° 41/2011, as quais foram aprovadas, com ausência do 
Vereador  Izaque.  Solicita  à  Secretária que  proceda  à  leitura  das 
seguintes  emendas  ao  Projeto  de  Lei  n°  42/2011,  que  altera  a  Lei 
Municipal  n°  352/2011,  que dispõe sobre a LDO para o exercício de 
2012:  Emenda  Modificativa  n°  01/2011  que  modifica  o  art.  2°  do 
referido projeto de Lei, Emenda Aditiva n° 02/2011 que adiciona o art. 
3°, Emenda Aditiva n° 03/2011 que adiciona o art. 4°, Emenda Aditiva 
n°  04/2011  que  adiciona  o  art.  5°,  Emenda  Aditiva  n°  05/2011  que 
adiciona o art.  6°, Emenda Aditiva n° 06/2011 que adiciona o art.  7°, 
Emenda Aditiva n° 07/2011 que adiciona o art. 8°, Emenda Aditiva n° 
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08/2011 que adiciona o art. 9°, Emenda Aditiva n° 09/2011 que adiciona 
o  art.  10,  e  Emenda  Aditiva  n°  10/2011  que  adiciona  o  art.  11.  Em 
discussão  às  dez  emendas.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a 
Emenda Modificativa n° 01/2011, Emenda Aditiva n° 02/2011, Emenda 
Aditiva  n°  03/2011,  Emenda  Aditiva  n°  04/2011,  Emenda  Aditiva  n° 
05/2011,  Emenda  Aditiva  n°  06/2011,  Emenda  Aditiva  n°  07/2011, 
Emenda  Aditiva  n°  08/2011,  Emenda  Aditiva  n°  09/2011  e  Emenda 
Aditiva n° 10/2011, todas ao Projeto de Lei n° 42/2011, as quais foram 
aprovadas, com ausência do Vereador Izaque. VEREADOR VALDECIR 
solicita  que  se  inclua  na  Pauta  da  presente  Reunião  a  Emenda 
Modificativa n°  01/2011,  que modifica a ementa do Projeto de Lei  n° 
30/2011,  que  denomina  nome  de  Rua:  “Erick  Speck”,  e  a  Emenda 
Modificativa  n°  02/2011,  que  modifica  o  art.  1°  do  Projeto  de  Lei  n° 
30/2011. VEREADOR MARCELO esclarece que tais emendas já foram 
discutidas nas Comissões e que houve um erro em não ter incluído tais 
emendas  na  Pauta.  PRESIDENTE diz  que  como  as  emendas  não 
trazem  prejuízo  ao  Projeto,  solicita  ao  Vereador  Marcelo,  Vice-
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que 
sejam  colhidos  os  votos  da  referida  Comissão.  VEREADOR 
CALDEIRA é favorável  às duas emendas.  VEREADOR MARCELO é 
favorável às emendas.  PRESIDENTE coloca em discussão a Emenda 
Modificativa n° 01/2011 e a Emenda Modificativa n° 02/2011 ao Projeto 
de  Lei  n°  30/2011.  Encerrada  a  discussão.  Em  votação  a  Emenda 
Modificativa n° 01/2011 e a Emenda Modificativa n° 02/2011 ao Projeto 
de  Lei  n°  30/2011,  as  quais  foram  aprovadas,  com  ausência  do 
Vereador Izaque. VEREADOR VALDECIR solicita que seja incluída na 
Pauta da presente Reunião a deliberação da Redação Final ao Projeto 
de  Lei  n°  30/2011.  PRESIDENTE coloca  em  deliberação  o 
requerimento  do  Vereador  Valdecir,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  à 
Secretária que proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n° 
33/2011, que dispõe sobre a implantação do Programa de Combate ao 
Bullying e ao Cyberbullying nas escolas municipais de educação básica 
da rede municipal  de ensino de Itapoá e dá outras providências.  Em 
primeira  discussão  a  Redação  Final.  Encerrada  a  discussão.  Em 
primeira votação a Redação Final ao Projeto de Lei n° 33/2011, a qual 
foi aprovada.  Solicita  à Secretária que proceda à leitura do Projeto de 
Lei n° 45/2011, que dispõe sobre o benefício de Vale Alimentação aos 
servidores  públicos  municipais  do  Poder  Legislativo.  Em  segunda 
discussão o  projeto.  Encerrada  a  discussão.  Em segunda votação o 
Projeto de Lei n° 45/2011, o qual foi aprovado. Solicita à Secretária que 
proceda à leitura da Redação Final ao Projeto de Lei n° 30/2011, que 
denomina  nome  de  rua:  “Vereador  Erich  Speck”.  Em  segunda 
discussão  a  Redação  Final.  Encerrada  a  discussão.  Em  segunda 
votação  a  Redação  Final  ao  Projeto  de  Lei  n°  30/2011,  a  qual  foi 
aprovada.
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4. REQUERIMENTO:
PRESIDENTE solicita  à  Secretária  que  proceda  à  leitura  do 
Requerimento  n°  38/2011,  que requer  informações  sobre  valores  de 
alvarás  de  localização  e  sanitário  das  empresas  localizadas  no 
Município  e  dos estandes dentro  das feiras  de verão.  De autoria  do 
Vereador  Joarez  Antonio  Santin.  Em  discussão  o  requerimento. 
VEREADOR  JOAREZ requer  seja  solicitado  parecer  acerca  da 
constitucionalidade  do  projeto  que  trata  do  comércio  temporário. 
Solicita  o  sobrestamento  do  projeto  até  a  chegada  da  resposta  do 
requerimento e do parecer.  PRESIDENTE encerrada a discussão. Em 
votação  o  Requerimento  n°  38/2011,  o  qual  foi  aprovada.  Solicita  à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°  39/2011,  que 
requer informações sobre o número de vagas abertas para atender a 
demanda das creches municipais das localidades Pontal, Barra do Saí, 
São José, Samambaial, Itapema e Centro, bem como cópia da relação 
de crianças que estão aguardando vaga durante este  ano letivo  nas 
creches do município requer informações sobre valores de alvarás de 
localização e sanitário  das empresas localizadas no município e dos 
estandes dentro das feiras de verão. De autoria da Vereadora Márcia 
Regina  Eggert  Soares.  Em discussão o  requerimento.  VEREADORA 
MÁRCIA diz que uma das coisas que está sendo cobrada é a falta de 
vagas nas creches. Comenta que existe mais um agravante, que é o 
fato de que o Prefeito vai tirar o ônibus do ensino fundamental. Diz que 
foi encaminhado um ofício para a Eliete solicitando que o Nereu Ramos 
continue  atendendo  o  ensino  fundamental,  mas  também  foi 
encaminhado  um  ofício  ao  Governador  dizendo  que  não  será  mais 
assinado  o  convênio  do  transporte  escolar.  Esclarece  que  não 
reclamou da creche do Pontal por estar suja ou desorganizada e sim 
por  não  ter  espaço  físico  suficiente  para  atender  às  crianças. 
VEREADOR MARCELO diz que o Município precisa de educação e de 
saúde, e que na educação, principalmente nas áreas de pré-escola e 
creche, está deixando a desejar. Diz que já está sendo comentado que 
será cortado o transporte do ensino médio, tendo em vista que não é 
obrigatório. Diz que, se o Executivo tentar cortar o transporte do ensino 
fundamental, como disse a Vereadora Márcia, terão que ser tomadas 
providências.  VEREADOR  OSNI comenta  que  será  construído  uma 
creche próximo à Escola Claiton. PRESIDENTE encerrada a discussão. 
Em votação o Requerimento n° 39/2011, o qual foi aprovado. Solicita à 
Secretária  que  proceda  à  leitura  do  Requerimento  n°  40/2011,  que 
requer informações sobre a não utilização do prédio que foi construído 
no ano de 2007 para  funcionamento da Pré-Escola  Reino da  Águas 
Claras, na comunidade do Samambaial, que hoje está sendo utilizado 
para  outros  fins.  De  autoria  da  Vereadora  Márcia  Regina  Eggert 
Soares.  Em  discussão  o  requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em 
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votação o Requerimento n° 40/2011, o qual foi aprovado.

5. INDICAÇÃO
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura Indicação n° 
197/2011, que  indica que o Senhor Prefeito Municipal que providencie 
a  limpeza  das  pedras  e  a  poda  das  árvores  na  Primeira  Pedra,  no 
bairro  Itapema  do  Norte,  bem  como  o  conserto  das  luminárias  do 
referido  local.  De  autoria  dos  vereadores  Osni  Ocker  e  José  Maria 
Caldeira.

6 INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADORA CALDEIRA  indica que o Legislativo Municipal,  através 
da Mesa Diretora, oficie a Polícia Militar solicitando que se faça ronda 
nas Pedras no período noturno.

7. ESPAÇO REGIMENTAL:
PRESIDENTE  convida a todos a participar  da Audiência Pública que 
tratará  da  emenda  popular  para  o  município  de  Itapoá,  a  qual 
acontecerá na próxima sexta- feira, dia 18 de novembro, às 10h. 
 
8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e  declarou encerrados os trabalhos da presente  Reunião Ordinária,  às 
21h01min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Secretário  Geral  e  pela  Mesa 
Diretora.
Itapoá, 14 de novembro de 2011.

        

Daniel Silvano Weber                                        Osni Ocker    
                    Presidente                                              Vice- Presidente    

     Márcia Regina Eggert Soares                        Joarez Antonio Santin  
             Primeira Secretária                                  Segundo Secretário    
  

                      Luis Carlos Zagonel                    
Secretário Geral
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